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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário da 10ª Legislatura da
Câmara Municipal de Fátima Bahia realizada dez dias do mês de maio do ano de dois mil e
vinte e um (2021), às 19:00 horas, nas dependências do Poder Legislativo de Fátima-BA, em
sua sede própria, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, s/n, centro, realizou-se a
Décima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário do ano de 2021, sob a
Presidência do Sr. Vereador José Nascimento Brito, secretariado pelos senhores Vereadores
José Rodrigo Batista Santana 1º Secretário Interino e Arnóbio Oliveira dos Santos 2º Secretário
Interino. À hora regimental pelo livro de presença verificou-se o comparecimento dos Senhores
Vereadores(a): José Nascimento Brito, José Uilson Batista Reis, José Adailton Santos Andrade,
José Rodrigo Batista Santana, Arnóbio Oliveira dos Santos, Lourival Santana dos Santos, Pedro
Ivo Santos Fontes, Maria Nerivam Vieira de Oliveira e José Almir Cardoso Ribeiro. Sendo
informada a ausência dos senhores vereadores Odilon Menezes de Souza e Sócrates de Jesus
Santos. Procedida à chamada pelo 1º Secretário e havendo quórum legal, o Senhor Presidente
declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos. Logo após submeteu em única discussão e
votação a Ata da 12ª Sessão Ordinária do Primeiro Período Ordinário do ano de 2021 e
solicitou dos Vereadores presentes aqueles que fossem favoráveis que erguessem com a mão,
sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida solicitou que o Primeiro-Secretário procedesse
à leitura do EXPEDIENTE, contendo a seguinte matéria: Parecer Conjunto de nº 03 e 04;
Parecer de nº 01 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. O Senhor Presidente
questionou ao 1º Secretário se havia oradores inscritos, sendo informado pelo 1º Secretário que
havia oradores inscritos, o senhor presidente passa para o GRANDE EXPEDIENTE o Senhor
Presidente cumprimentou a todos os presentes, em seguida franqueou a palavra ao Secretário
Municipal de Esporte, Cultura e Lazer o Senhor Jordao, iniciou sua fala cumprimentando a
todos os presentes, comunicou que veio a Casa Legislativa para explicar sobre a verba que pode
ser destinada aos artistas fatimenses destinadas pelo Governo Federal, ressaltou que a gestão
anterior não deu a devida importância a essa verba e por esse motivo estão com dificuldades em
ter acesso a essa verba. Em seguida, a assistente do Secretario municipal de Cultura a Senhora
Nice cumprimentou a todos os presentes, comunicou que essa lei foi votada desde junho do ano
passado e no município de Fátima esse recurso não foi utilizado, destacou que houve a
oportunidade de acessar essa verba esse ano devido a nova onda do Covid-19, ressaltou quais
os critérios e condições os artistas precisam se encaixar para poder receber essa ajuda do
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governo federal e citou que um deles é ser cadastrado no Programa Bolsa família ou não ter
renda fixa. Por isso é interessante fazer uma chamada de todos os artistas para que se inscrevam
e comprovem as condições e ressaltou que estão trabalhando de forma emergencial para criar
um cadastro municipal de cultura, com um plano de ação dentro da lei. O Secretário Municipal
de Jordão explicou com mais ênfase como será o cadastro municipal de cultura e especificou
alguns critérios que esses artistas deverão ter e um deles é de no mínimo trabalhar há 1 ano
como artista. Com a palavra a Senhora Vereadora Nerivam questionou quais movimentos
culturais poderão se inscrever e exemplificaram como exemplo os artesãos, dançarinos de
quadrilhas, os quilombolas que fazem suas apresentações. Com a palavra o Secretário Jordão
disse que são justamente esses artistas que querem resgatar nessa lei e por isso justamente irão
fazer o mapeamento cultural para não deixar ninguém de fora ou que sempre ficam a margem.
Com a palavra a assistente do secretario de Cultura a Senhora Nice lembrou que esses artistas
cujo a Senhora Vereadora citou é justamente a prioridade da Secretaria Municipal de Cultura
que sempre foram deixados a margem é o público que realmente se enquadram na lei federal.
Ato contínuo, O Senhor Presidente franqueou a palavra ao Senhor Vereador Lourival que
cumprimentou a todos os presentes, questionou se os proprietários de bar que contratam os
artistas e que passaram um ano sem poder realizar seus eventos devido a pandemia se irão se
enquadrar nesse projeto. Com a palavra o Secretário Jordão disse que precisa ver no corpo do
projeto se esses se enquadram para aí poder destinar, por isso voltou a afirmar a importância do
mapeamento e não ser injusto. Com a palavra a Senhora Nice comunicou que o Bar em si não é
um ponto de cultura, e pelo que leu não é um ponto de cultura e por isso não se encaixa nesse
projeto federal. Disse que podem ver outro meio e como o inserir na lei, porque essa verba em
si é para artistas que produzem cultura. Com a palavra o Senhor Vereador José Uilson
cumprimentou a todos os presentes, disse que é muito importante a valorização cultural e
ressaltou que realmente se faz necessário estruturar a Secretaria para poder então mapear e
fornecer assistência aos artistas. Explanou que a maioria dos artistas tem como comprovar que
são artistas e que é importante realizar esse cadastro para saber quem realmente são os artistas e
para que eles possam usufruir do apoio da Secretaria Municipal de Cultura e de projetos como
esse do Governo Federal. Parabenizou ainda o Secretário de Cultura pelo apoio disponibilizado
as escolhinhas de futebol e espera que a gestão continue assim, apoiando a juventude porque
isso é uma forma de afasta-los das drogas e do alcoolismo. Comunicou que estão avaliando a
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LDO para o ano de 2022 e analisarão a parte cultural para direcionar todo apoio. Lembrou que
a Secretaria de Cultura deve disponibilizar todo apoio a essas atividades culturais e
principalmente na cidade de Fátima que tem uma cultura enraizada muito forte. Então todo
apoio é valido e ressaltou que é preciso fortalecer os movimentos culturais. Com a palavra o
Secretário Jordão disse que em relação ao futebol irão criar um calendário esportivo, fazendo
também a criação de associação dos times de futebol para que eles também possam receber
incentivos e afirmou que continuarão apoiando todos os eventos esportivos e artísticos no
município. Com a palavra a Senhora Nice declarou que tem muito orgulho de estar trabalhando
na Secretaria de Cultura, disse que tem certeza que irão desempenhar um lindo trabalho para
todos os grupos artísticos, esportivos e afirmou que só através da cultura e do esporte poderão
resgatar os jovens. Disse que desejam ser uma Secretaria atuante para poder modificar a
realidade dos jovens fatimenses, agradeceu o apoio da Câmara de Vereadores por sempre se
colocarem a disposição para ajudar. Ato contínuo, O Senhor Presidente franqueou a palavra ao
Senhor Vereador Adailton que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, destacou
que é presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer e gostaria de sentar com a Secretária
de Cultura para analisar como está a situação da liga municipal de futebol de Fátima, lembrou
que normalizando a situação podem buscar investimentos do estado, podem também apoiar os
campeonatos nos povoados para gerar renda no comércio do povoado local e ser também uma
forma de lazer. Ressaltou também a importância de apoiar os professores das escolinhas, pois
em vez deles ganharem para fazer esse trabalho com as crianças, faz é gastar do próprio bolso
para que essas crianças tenham as atividades, reforçou que devem avaliar como está a liga de
futebol para conseguir apoio da Confederação Baiana. Com a palavra o Senhor Secretário
Jordão disse que já está com a última ata da liga para saber quem é o Presidente e poder sentar
e ver como pode ajudar. Ato contínuo, O Senhor Presidente franqueou a palavra ao Senhor
Vereador Almir que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, disse que
observando todas as falas percebe que terão muitos problemas porque são muita as coisas para
se organizar. Lembrou que Fátima sempre foi um espelho para os municípios vizinhos tanto na
questão cultural como esportiva, disse que a pasta da Cultura sempre foi dada enfoque só na
festa do feijão e pela primeira vez será uma gestão que valorize também a cultura local, assim
como esporte. Declarou que é muito importante realmente mapear e buscar os artistas porque a
cultura fatimense é muito rica, é reisado, quadrilha, músicos e filmes dentre outros. Disse que a
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Secretaria de Cultura não precisa só enfatizar o esporte. Destacou que a verba destinada à
Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer deve abranger toda a áreas que a compete. Não somente
a festa do feijão e o esporte, e ressaltou que esse mapeamento e cadastro que a Secretaria de
Cultura irá realizar serão fundamentais para resgatar essa cultura fatimense. Parabenizou a
Secretaria e a gestão pelo empenho que vem demonstrando. Ato contínuo, O Senhor Presidente
franqueou a palavra ao Senhor Vereador Rodrigo que iniciou sua fala cumprimentando a todos
os presentes, lembrou que solicitou que o Senhor Secretário viesse a esta Casa Legislativa para
que vocês pudessem esclarecer melhor sobre essa lei federal que beneficiará os artistas e quem
realmente se enquadra e como será destinada a verba, porque eles precisam saber como está o
andamento, pois toda verba que venha ajudar as pessoas nesse momento de pandemia é valido e
necessário, disse que a Secretaria de Cultura está no caminho certo realmente porque o
primeiro passo é conhecer o público, ressaltou que a presença dos representantes da Secretaria
de Cultura na Casa Legislativa é fundamental para demonstrar aos artistas que a gestão está
preocupada com a situação de todos. Disse que a gestão seguirá os critérios da lei e afirmou que
com certeza essa lei beneficiará realmente quem precisa e irão seguir todos os critérios.
Agradeceu a vinda da equipe da Secretaria para esclarecer os critérios. Com a palavra o Senhor
Vereador Uilson disse que para tudo existem critérios principalmente essas políticas publicas
que visão melhorar a vida dos mais necessitados. Com a palavra o Senhor Vereador Rodrigo
lembrou que esse momento de pandemia é muito complicado não só por causa da doença em si,
mas tudo que ela trás junto, depressão, fome, e por isso é de fundamental importância olhar
para essas situações. Declarou que tem muita gente passando necessidade devido à pandemia e
eles não podem deixar isso acontecer. Destacou que a gestão está de parabéns por ver o
empenho. Com a palavra a vereadora Nerivam disse que em relação à saúde percebe que os
índices estão aumentados da doença e não está observando medidas mais rígidas por parte da
gestão nesse critério, porque esse final de semana existiu movimentos de aglomeração na
avenida com bares abertos e isso não pode acontecer quando estamos vendo familiares e
amigos morrendo. Lembrou que toda essa situação é muito grave e assustadora, por isso
gostaria que a Comissão de Saúde realizasse uma visita à Secretaria Municipal de Saúde para
ver essa situação porque nossa cidade está com índice alto de infectados e ver qual é a conduta
que a Secretaria irá tomar para conter essas aglomerações que está acontecendo. No uso da
palavra, O Senhor Presidente ressaltou que o dialogo constante entre a Casa Legislativa e a
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gestão municipal é uma realidade e tem certeza que a esse é o caminho para o desenvolvimento
de uma gestão pautada no compromisso para com a população. Parabenizou o Secretario de
Cultura Jordão e a Senhora Nice por esclarecer todas às duvida, disse que sempre foi uma luta
dos vereadores que a cultura fatimense fosse valorizada como merece e acredita que isso será
feito. Parabenizou ainda o gestor pelo trabalho que está sendo desenvolvida nas estradas do
município. Falou ainda que esteve em salvador no gabinete do deputado José Nunes onde o
mesmo irá disponibilizar verbas para calçamento do Povoado Tabua e Capim Duro, a aquisição
de uma ambulância e disse que acredita que o calçamento saia ainda esse mês, por isso
agradeceu ao deputado José Nunes por disponibilizar essas emendas ao município de Fátima.
Não havendo oradores inscritos o Senhor Presidente passa para a ORDEM DO DIA, O Senhor
Presidente submeteu em primeira discussão e votação o Projeto de Lei de nº 577 de 13 de
abril de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Institui o Fundo Municipal
dos Direitos do Idoso – FMDI do Município de Fátima conforme especificada, e dá outras
providências” e solicitou aos senhores vereadores presentes que fossem favoráveis que
erguessem com a mão sendo aprovado por unanimidade; Em seguida, submeteu em primeira
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar de nº 01 de 03 de maio de 2021 de
autoria do Executivo Municipal e solicitou aos senhores vereadores presentes que fossem
favoráveis que erguessem com a mão sendo aprovado por unanimidade. Em seguida,
encaminhou as Comissões Permanentes o Projeto de Lei de nº 578 de 15 de abril de 2021,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o Exercício de 2022 e dá outras providências” e solicitou aos senhores vereadores
presentes que fossem favoráveis que erguessem com a mão sendo aprovado por unanimidade.
Não havendo nada a tratar na ordem do dia o Senhor Presidente agradece a presença de todos,
declara finda a Presente Sessão e pede que seja lavrada, a presente Ata que lida e achada
conforme, vai assinada por todos os vereadores presentes. Eu, Sócrates de Jesus Santos, 1º
Secretário, a li e subscrevo-me. Plenário José Bispo de Souza da Câmara Municipal de FátimaBahia em 10 de maio de 2021.
_____________________________________________________________
JOSÉ NASCIMENTO BRITO - Presidente
_____________________________________________________________
JOSÉ ALMIR CARDOSO RIBEIRO – Vice-Presidente
_______________________________________________________________
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JOSÉ RODRIGO BATISTA SANTANA – 1º Secretário Interino
______________________________________________________________
ARNÓBIO OLIVEIRA DOS SANTOS – 2º Secretário Interino
______________________________________________________________
JOSÉ ADAILTON ANDRADE DOS SANTOS – Vereador
_______________________________________________________________
JOSÉ UILSON BATISTA REIS – Vereador
_____________________________________________________________
LOURIVAL SANTANA DOS SANTOS - Vereador
_______________________________________________________________
MARIA NERIVAM VIEIRA DE OLIVEIRA – Vereadora
_______________________________________________________________
PEDRO IVO SANTOS FONTES – Vereador
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